
 

 

 

Σχζδιο Περιβαλλοντικής Δράσης  

Geraniotis Beach Hotel & Geraniotis Beach Apartments 
 

Σα ξενοδοχεία ΑΚΣΗ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH) και 

ΔΙΑΜ/ΣΑ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH APTS) ζχουν διαμορφϊςει 

ςυγκεκριμζνθ Περιβαλλοντικι Πολιτικι, θ οποία ςτοχεφει ςτθν μείωςθ 

του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ 

ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των επιδόςεων τθσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, του 

νεροφ, των αποβλιτων, τθσ διατροφισ, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ / 

ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ και τθσ διοίκθςθσ. 

Ειδικότερα, για τθν περίοδο 2021, θ επιχείρθςθ ζχει κζςει τουσ 

ακόλουκουσ ςτόχουσ ανά τομζα: 

 Ενζργεια 

 

o Καταγραφι και μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με 

προθγοφμενεσ χρονιζσ λειτουργίασ των ξενοδοχείων, κακϊσ ζχουν 

εγκαταςτακεί θλεκτρικζσ ςυςκευζσ νζασ τεχνολογίασ, ενεργειακισ 

κλάςθσ Α+++. 

o Αντικατάςταςθ των χαλαςμζνων ςυςκευϊν με νζεσ, καλφτερθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ. 

o Πραγματοποίθςθ τουλάχιςτον δφο ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων / 

εκπαιδεφςεων του προςωπικοφ, ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 

o Ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων για το προςωπικό και τουσ 

φιλοξενοφμενουσ, αναφορικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τθ 

δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ τθσ. 

o Αντικατάςταςθ των χαλαςμζνων λαμπτιρων με λαμπτιρεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τφπου LED. 

o Ενκάρρυνςθ προςωπικοφ για χριςθ φιλικότερων προσ το 

περιβάλλον μζςων μεταφοράσ (ποδιλατα, λεωφορεία κλπ.). 



 

o Ανάρτθςθ ενθμερωτικοφ εντφπου ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

ςχετικά με το πϊσ και ςε ποια τμιματα / ςθμεία των ξενοδοχείων 

μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργεια  

o Οι υπολογιςτζσ, οι εκτυπωτζσ και τα φωτοτυπικά 

μθχανιματα κα πρζπει να μπαίνουν ςτθ λειτουργία 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι να απενεργοποιοφνται αυτόματα. 

o Πρόςφατα αγοραςμζνοι υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, 

φωτοτυπικά μθχανιματα και οικιακζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να 

ζχουν οικολογικό ςιμα ποιότθτασ ι να παράγονται από 

εταιρεία με ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 

 Νερό 

 

o Αντικατάςταςθ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ, όταν απαιτείται, με νζο 

που ικανοποιεί τισ προδιαγραφζσ του Green Key. 

o Πραγματοποίθςθ τουλάχιςτον 2 ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων / 

εκπαιδεφςεων για το προςωπικό ςε κζματα ςχετικά με τθν 

ορκολογικι χριςθ του νεροφ και ςυγκεκριμζνα 1 πριν τθν ζναρξθ 

τθσ περιόδου λειτουργίασ των ξενοδοχείων και 1 μετά το πζρασ του 

πρϊτου τριμινου λειτουργίασ ςτθ κερινι περίοδο. 

o Ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων ςτα δωμάτια, ςτουσ χϊρουσ του 

προςωπικοφ και ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςχετικά με τθν ορκι 

διαχείριςθ του νεροφ. 

o Ανάρτθςθ ενθμερωτικοφ εντφπου ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

ςχετικά με το πϊσ και ςε ποια τμιματα / ςθμεία των ξενοδοχείων 

μποροφν οι πελάτεσ να ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ νεροφ.  

o Καταγραφι και μείωςθ κατανάλωςθσ νεροφ ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ χριςθ, όπωσ φαίνεται από τισ μθνιαίεσ καταγραφζσ 

νεροφ που προκφπτουν από τα ςτοιχεία του τοπικοφ δθμοτικοφ 

φορζα φδρευςθσ (ΔΕΤΑΒΑ) ςτισ 2 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ.  

o Σα νζα πλυντιρια πιάτων είναι επαγγελματικισ χριςθσ και όχι 

κοινζσ οικιακζσ ςυςκευζσ. 

o Σα καηανάκια ςτισ πρόςφατα εγκατεςτθμζνεσ τουαλζτεσ είναι διπλισ 

ροισ τριϊν-ζξι (3/6) λίτρων, όπωσ κα είναι και αυτά των μελλοντικϊν 

καταςκευϊν. 



 

 Απορρίμματα 

 

o Σοποκζτθςθ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ειδικϊν κάδων 

διαχωριςμοφ των απορριμμάτων. 

o Οι πελάτεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

διαχωρίηουν τα απορρίμματά τουσ ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τισ 

εκνικζσ προβλζψεισ για διαχείριςθ απορριμμάτων. 

o υνεργαςία με εταιρείεσ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν και ειδικϊν 

κατθγοριϊν απορριμμάτων (οι 2 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

ςυνεργάηονται με τθ ΔΕΔΙΑ για τθν ανακφκλωςθ πλαςτικοφ, 

γυαλιοφ, μετάλλου και χαρτιοφ). 

o Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ προςωπικοφ τουλάχιςτον 2 

φορζσ/ζτοσ για ευκολότερο και πιο αποδοτικό διαχωριςμό των 

απορριμμάτων. 

 

 Διατροφή 

 

o Αφξθςθσ τθσ αγοράσ ελλθνικϊν προϊόντων ςε ςχζςθ με 

προθγοφμενα χρόνια. 

o Παροχι γευμάτων που απευκφνονται ςε ειδικζσ ομάδεσ πελατϊν 

(π.χ. χωρίσ γλουτζνθ, για χορτοφάγουσ). 

o Ενίςχυςθ τθσ αγοράσ των τοπικϊν και εποχιακϊν προϊόντων, με 

ςκοπό τθν μείωςθ των τροφοχιλιομζτρων και τθν προβολι τθσ 

μεςογειακισ διατροφισ και των ωφελειϊν τθσ. 

o Προβολι και ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν ςχετικά με τα ςθμεία 

πϊλθςθσ τοπικϊν και βιολογικϊν προϊόντων. 

 

 Ευαιςθητοποίηςη / ενημζρωςη / εκπαίδευςη 

 

o Προβολι διαδρομϊν ι δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με το 

περιβάλλον, τον τουριςμό υγείασ και τον κρθςκευτικό τουριςμό. 

o Ενθμζρωςθ επιςκεπτϊν ςχετικά με τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 

τισ περιοχζσ φυςικοφ κάλουσ, τισ περιοχζσ Natura 2000 και τουσ 

Εκνικοφσ Δρυμοφσ τθσ Κριτθσ. 

 

 



 

 Διοίκηςη/Λειτουργία 

 

o Εναρμόνιςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ των ξενοδοχείων ΑΚΣΗ 

ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ (GERANIOTIS BEACH) και ΔΙΑΜ/ΣΑ ΓΕΡΑΝΙΩΣΗ 

(GERANIOTIS BEACH APTS) με άλλα ςυςτιματα ποιότθτασ και 

δράςεισ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, όπωσ θ 

«Γαλάηια θμαία» (Blue Flag Initiative). 

o Εςωτερικι αξιολόγθςθ περιβαλλοντικισ πολιτικισ των ξενοδοχείων 

από τον Τπεφκυνο Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ. 

o Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τουλάχιςτον 2 

φορζσ/ζτοσ για τθν ορκι διαχείριςθ των πόρων (ενζργεια, νερό, 

απόβλθτα κλπ). 

o Ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν και όλων των εμπλεκόμενων ςτθ 

λειτουργία τθσ εταιρείασ, ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ τθσ 

δεςμεφςεισ, με ςκοπό τθν αφξθςθ των φιλικϊν προσ το περιβάλλον 

προϊόντων και πρακτικϊν.  

   

 

 


